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Conselheiras Tutelares 
tomaram posse no dia 10 de janeiro.

Instalação de bra ótica no interior
está em fase avançada.

Bituqueiras serão instaladas
em espaços públicos. 

Janeiro |  19h00 Sexta-feira 17
Início do Campeonato Municipal de 
Futebol de Areia no Camping Car-
reiro.

Janeiro | 12h00 Domingo26
Festa na Comunidade Santana.

Ampliação da Escola 
Pedacinho de Céu em 
fase de conclusão.

Janeiro| 12h00 Domingo19
Festa na Comunidade São Paulo.



Soberanas estreiaram os trajes oficiais.
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Pedido de Alevinos
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 A Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Agro-
negócio informa que está recebendo pedidos para aquisição de alevinos, sendo que a entrega está pre-
vista para o final do mês de janeiro. 
 Os interessados podem realizar os pedidos até o dia 27 de janeiro, na Secretaria de Agricultura ou 
através do telefone (54) 3444–2408 ou 3444-8109.

Acesso à Capela Monte Bérico pela Comunidade São João interrompido

 A Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano informa que foram 
retomadas as obras de pavimentação na Comunidade São João. Em virtude disso, o acesso à Capela 
Monte Bérico, está interrompido, sendo necessário utilizar outras vias.
 O transtorno é passageiro, os benefícios duradouros. 
 Pedimos a compreensão de todos.

 Segunda Etapa de confecção das carteiras do transporte escolar 

 A Segunda Etapa de confecção das carteiras para uso do transporte escolar do Município para o 
ano de 2020 será realizada no próximo mês. De 03 a 12 de fevereiro, pais ou responsáveis devem reali-
zar o cadastro.
 O horário de atendimento será das 7h45 às 11h15 e das 13h às 16h, no Telecentro da Prefeitura 
Municipal.
 Os documentos necessários são: comprovante de residência, documento de identificação dos pais 
ou responsáveis, documento de identificação da criança e uma foto 3×4 da criança.
 Realize a confecção da carteira de transporte escolar e garanta o acesso de seu filho às escolas do 
município.



Prefeitura realizou ação de combate às baratas 
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 A Prefeitura Municipal informa que está empenhada na realização de ações para o  con-
trole de baratas no município. A equipe da Vigilância em Saúde  realizou dedetização atra-
vés da aplicação do gel Advion® Barata Gel. O produto foi aplicado ao anoitecer nas bocas 
de lobo de diversas ruas e bairros da cidade, como: Bairro Rosário, Santa Lúcia 1, Jardim 
Itália, Cristo Rei e parte de centro, nos próximos dias a aplicação será realizada em outros 
locais. 
 O princípio ativo do gel é o Indoxicarbe. Trata-se de um produto exclusivo para as prin-
cipais espécies urbanas de baratas. 
 Ressalta-se que a ação está sendo realizada por equipe capacitada e será concluída nos 
próximos dias, nos locais onde ainda não foi realizada. 
 Pedimos a compreensão de todos.

Oficinas gratuitas à todos serafinenses

 A Secretaria de Assistência Social disponibiliza à toda população diversas oficinas. São elas: 
- Dança
- Gastronomia
- Educação física
- Violão 
- Musicalização.
  Para participar, basta entrar em contato com a Secretaria pessoalmente ou pelo telefone (54) 3444-
-3814.
 Participe!


